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Twee zeldzame Nederlandsche Macrolepidoptera
door

C, J. VERHEY.

Het verschijnen van den Catalogus van L e m p k e in de laat-

ste jaren wekt bij velen, die zich met de Nederlandsche Macrolepi-
doptera bezig houden, den indruk, dat er nu v/el het laatste over
deze groep van insecten is gezegd.

Niets is echter minder juist, de Catalogus van L e m p k e spoort
ons aan om te onderzoeken of niet verschillende nieuwe vind-
plaatsen aan zeldzame exemplaren kunnen worden toegevoegd.
Voor twee vlinders wil ik dit thans doen en wel voor Callimorpha
dominala L, en Sesia myopae[ormis Bkh.

Callimorpha dominula L.. wordt als zeer zeldzaam opgegeven
(Catalogus III, p. 282) en is tot dusver alleen waargenomen in

Gelderland : Dieren, Nijmegen en Huissen en in Limburg : Ven-
ray, Maastricht, St. Pietersberg en Voerendaal.

Dit jaar nu kreeg ik een fraai exemplaar uit Dordrecht, dat

daar op 4 Juli 1946 op een plataan werd aangetroffen. Of dit

exemplaar nu als Zuid-Hollandsch moet worden beschouwd, wil

ik nog in het midden laten, aangezien er een Zuid-Oosten wind
was en daardoor de mogelijkheid bestaat, dat het uit Zuidelijker

streken is overgekomen. Het exemplaar is volkomen gaaf en wijkt

in niets af van de beschrijving in Ter Haar. Zelfs de beharing

op den thorax is geheel aanwezig en vertoont de twee gele lengte-

strepen-

Van Sesia myopaefotmis Bkh. geeft Lempke (Catalogus III,

p. 300) in totaal 24 vindplaatsen, waarvan het meerendeel in Gel-

derland, Noord-Brabant en Limburg en een enkel uit de provincies

Overijssel, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland.

Op 10 Juli 1943 gelukte het mij een prachtig $ exemplaar te

vangen in Wilhelminadorp op Zuid-Beveland. De vlinder zat tegen

de schors van een pereboom, zoodat ik aanneem, dat zij daar als

rups heeft geleefd. Het exemplaar beantwoordt volledig aan de
beschrijving, welke Ter Haar geeft. De onderkant der palpen

is wit bestoven, evenals de onderkant der achterlijfssegmenten

4 tot 6 en de onderkant van het haarpluimpje, zoodat het een $

exemplaar is. Hoewel ik op dezen pereboom naar meerdere exem-
plaren heb uitgekeken, is het mij niet gelukt er nog meer te vinden.

Mogen deze twee waarnemingen voor vele Macrolepidopterolo-

gen ertoe bijdragen, zich met hernieuwden moed aan vlinders te

wijden ten einde het areaal van vele vlinders in Nederland nauw-
keuriger vast te stellen.

Dordrecht, Juh 1946.


